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Nominovaný Laureát Zdôvodnenie Prac. Pozícia rok narodenia Adresa Navrhovateľ pozn. Cena Zastupiteľstva TSK alebo Cena predsedu TSK

Irena Suranová 

dlhé roky pracovala ako riaditeľka DSS Nosice, veľkú časť svojho života darovala 
postihnutým deťom, ktoré boli a sú klientmi tohto zariadenia, zmenila vizuálnu 
stránku zariadenia a zlepšila podmienky na život detí v ňom, svojmu synovi 
darovala obličku   

dôchodca

1949

Ilava

Ing. Lukáš Chovanec 

Cena predsedu TSK

Elena Foltánová 
za prínos pre rozvoj Veľkých Uheriec, príkladnú pedagogickú prácu v trvaní 37 
rokov, už 46 rokov sa venuje dopisovateľskej činnosti

dôchodkyňa
1949

Veľké Uherce Ing. Alena Chalupová, starostka obce
nešpecifikuje

kpt. v.v. Ing. Vladimír Kavický 
záslužná činnosť v obrane vlasti a dôstojná reprezentácia kraja a Slovenskej 
republiky doma i v zahraničí,  mimoriadne spoločenské a významné športové 
výsledky v parašutizme a pri príležitosti životného jubilea    

dôchodca 
1940 Veľké Bielice, Partizánske

výbor ZO SZPB Partizánske 
Cena predsedu TSK

Stanislav Liška 

zachovávanie a archivovanie kultúrneho bohatstva mladším generáciám, 
dlhoročné vedenie FS Kubrá - druhého najstaršieho súboru na Slovensku, 
dlhoročná publicistická činnosť, celoživotný ochranca prírody a poľovník (viac ako 
60 rokov) a urbársky funkcionár    

dôchodca

1939 Trenčín - Kubrá 

Juraj Maláň 

nešpecifikuje

Mgr. Peter Múčka 

dlhoročný riaditeľ základnej školy, historik a spisovateľ, ktorý výraznou 
bádateľskou a publikačnou činnosťou prispieva k mapovaniu mesta a regiónu 
Partizánske v oblasti histórie a regionalistiky, autor stálej expozície historických 
tehál v šimonovianskom Vodnom hrade, zaslúžil sa o obnovu zničeného a 
zabudnutého súkromného kvašajovského cintorína v m. č. Veľké Bielice   

historik a spisovateľ

1952 Víťazná ul. 476/34, Partizánske 

doc. PaedDr. Jofef Božik, PhD., primátor 
mesta Partizánske 

Cena predsedu TSK

Ing. Pavol Šiška 

prispel k zviditeľneniu obce Chvojnica aj Trenčianskeho kraja, generálny riaditeľ 
SAM PLAST Myjava, založil Jednotu dôchodcov v obci Chvojnica, neskôr sa stal jej 
predsedom a tiež podpredsedom JDS Myjava, organizuje rôzne aktivity pre 
seniorov, je skalným fanúšikom TJ Kopaničiar Chvojnica, v obci pôsobí ako starejší 
("starý svat"), ktorý k oltáru viedol stovky mladých ľudí nielen z Chvojnice, ale i 
blízkeho a ďalekého okolia     

dôchodca 

Chvojnica 99, 906 06 Chvojnica

Marián Kollár, starosta obce Chvojnica 

Cena predsedu TSK

Ilja Holešovský 
za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti keramiky, pri príležitosti životného jubilea sochár, člen Medzinárodnej akadémie 

keramiky v Ženeve 1941
Trenčianska Teplá

nešpecifikuje

Emília Borčinová
za dlhoročné vedenie Klubu dôchodcov v obci Bošany a za šírenie dobrého mena 
obce prostredníctvom kultúrno-zábavných podujatí

dôchodkyňa
1936 Komenského 666/9, Bošany

obec Bošany
nešpecifikuje

Denisa Uherecká za humanitárnu pomoc ľuďom bez domova 1979 Murgaša 22/12, Prievidza Soňa Šulíková nešpecifikuje

Jaromír Pastorek

za dlhoročné pôsobenie v oblasti biochémie, v ktorej sa uplatnil aj ako objaviteľ 
génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX, spoluautor US patentu "MN 
Gene and Protein" z roku 1995, ako aj viac než 20 nadväzujúcich patentov 
zameraných na diagnostické a terapeutické využitie MN/CA IX.

biochemik, bývalý predseda Slovenskej 
akadémie vied, bývalý splnomocnenec vlády 

SR pre výskum a inovácie 1957

mesto Bánovce nad Bebravou

Cena predsedu TSK

Lenka Mitošinková
zakladajúca členka Klubu zdravia v obci Pobedim pri príležitosti 40. výročia klubu, 
ktorému sa aj po štyroch desaťročiach venuje stále s rovnakou vervou a energiou

dôchodkyňa
1951

obec Pobedim
nešpecifikuje

Pavol Vendélia
za environmentálnu osvetu, historickú osvetu a tvorbu projektov zameraných na 
výsadbu stromov, je tiež zakladateľom OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej 
(zakladateľka ošetrovateľstva priamo na bojisku) poslanec miestneho zastupiteľstva obec Vrbovce nešpecifikuje

Anna Hlístová
za celoživotnú angažovanosť v sociálnej oblasti, čím pozitívne ovplyvnila životy 
mnohých obyvateľov obce i kraja dôchodkyňa

1946
obec Drietoma nešpecifikuje

FS Záriečanka za udržiavanie a šírenie ľudových tradícií na Slovensku i v zahraničí obec Záriečie nešpecifikuje

Imrich Tatiersky za udržiavanie a šírenie ľudových tradícií na Slovensku i v zahraničí dôchodca 1949 obec Záriečie nešpecifikuje

Štefan Meliš

výnimočná osobnosť, ktorá sa významným spôsobom pričinila o prezentáciu 
regiónu horného Považia a obce Papradno, zberateľ povestí, niektoré daroval 
Matici slovenskej, napísal kroniku Dejiny našej dediny - kniha o Papradne, umelec 
a numizmatik dôchodca, umelec a numizmatik

1928

Krížna 337/4017 01 Považská Bystrica Roman Španihel, starosta obce nešpecifikuje

Redakčná rada Obecných novín 
Polazník 

za obetavú a tvorivú prácu, desiatky hodín z voľného času štyroch členiek 
redakčnej rady venované tvorbe časopisu, ktorý je mimoriadne obľúbeným 
zdrojom informácií nielen pre občanov obce, ale aj rodákov žijúcich ďaleko za 
hranicami Slovenska, vychádza štvrťročne v náklade 1 100 ks 

2003

Papradno 315, 018 13 Papradno Roman Španihel, starosta obce nešpecifikuje

Pavol Bahník
za dlhoročnú prácu v prospech verejnosti, vykonával funkciu starostu obce Bzince 
pod Javorinou, ale aj funkciu vedúceho Odboru dopravy a pozemných komunikácií 
na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom dôchodca

1955
Bzince pod Javorinou 259 obec Bzince pod Javorinou Cena predsedu TSK



Juraj Dužek za nezištnú starostlivosť o pútnické miesto Skalka nad Váhom dôchodca 1948 Ivana Dužeková nešpecifikuje

Emília Šipulová
bývalá učiteľka a riaditeľka ZŠ v meste Púchov, spisovateľka , držiteľka 
mimoriadnej ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dôchodkyňa 

1931
mesto Púchov nešpecifikuje

Dušan Guller

za jeho dlhoročné pôsobenie, pracovné nasadenie a obetavosť v rokoch 1966 - 
2020, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, v obci Horná Súča pracoval ako 
všeobecný lekár pre dospelých dôchodca

1941
obec Horná Súča nešpecifikuje

Ivana Marková

za šírenie a udržiavanie tradícií myjavského regiónu, zúčastnila sa aj na prípravách 
na nomináciu tylovej čipky Myjavskej pahorkatiny do Reprezentatívneho zoznamu 
kultúrneho dedičstva Slovenska, je vedúcou Klubu pletenej čipky Brezová, ale aj 
lektorka kurzov zameraných na výučbu tylovej čipky pre začiatočníkov či 
pokročilých

1976

Brezová pod Bradlom mesto Brezová pod Bradlom nešpecifikuje

Róbert Lezo
za šírenie osvety o Downovom syndróme, je tiež aktívnym v oblasti inklúzie 
znevýhodnených ľudí, koordinátor výstav a galaprogramov s touto tematikou

1968
Dana Oravcová/SDS nešpecifikuje

Michal Jurdík

za celoživotnú prácu v oblasti požiarnej ochrany, za prácu s mládežou, trénerskú 
činnosť, výchovu nových členov a zveľaďovanie dedičstva a histórie požiarnej 
ochrany v regióne horné Považie predseda územného výboru DPO v PB

1956
Považská Bystrica Karol Janas, Igor Steiner nešpecifikuje

Základná umelecká škola Imra 
Weinera Kráľa v Považskej Bystrici

pri príležitosti 60. výročia vzniku za dlhoročnú výchovnú a umeleckú činnosť v 
oblasti výtvarného a dramatického a tanečného umenia, spoluvytvárania kultúrno-
spoločenského života a propagáciu dobrého mena kraja nielen doma, ale aj vo 
svete       Jesenského 246/10, Považská Bystrica Karol Janas, Igor Steiner nešpecifikuje

Kongregácia školských sestier de 
Notre Dame

za prínos v oblasti výchovy detí a mládeže podľa posolstva rehole sv. Petra 
Fouriera a bl. Alexie le Clerc Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87 Jozef Trstenský, Ján Bielik nešpecifikuje
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